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OGŁOSZENIE 
O OFERTOWYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
W SPRAWIE SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Nazwa i siedziba sprzedającego :

Nadleśnictwo Miastko

Pasieka 14A

77-200 Miastko

tel.59 8573201

e-mail:miastko@szczecinek.lasy.gov.pl

NIP:842-000-46-04     REGON:770528319

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawę szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

(Dz.U.Nr 134,poz.692 z późn.zmianami).  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad 

organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa 

państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.Nr 97,poz.443 

z późn.zmianami).

Nadleśnictwo Miastko ogłasza  przetarg nieograniczony, pisemny ofertowy na sprzedaż 

zbędnych składników majątku nadleśnictwa.

1. Przedmiotem sprzedaży są zbędne środki trwałe stanowiące majątek Nadleśnictwa 

Miastko wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne ,za wyjątkiem osób 

wskazanych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. 

w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 
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przedsiębiorstwa państwowe oraz warunki odstąpienia od przetargu , zwane dalej 

rozporządzeniem.

3.Oferty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Miastko 

(pokój nr 2) w zamkniętych kopertach w terminie do dnia  10.05.2021 r., do godziny 9:00 

zgodnie z opisem  na kopercie :

a) Dane sprzedającego : 
Nadleśnictwo Miastko 

Pasieka 14A

77-200 Miastko

b) Dane oferenta:
Nazwisko i imię lub nazwa firmy

Adres

z napisem na kopercie:

„PRZETARG  NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU”
Nie otwierać przed 10.05.2021 r. godz.9:00

c) Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie elektronicznej .
d) Oferty składamy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

4.Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2021 r. o godzinie 9:15.W przypadku złożenia ofert 

o równoważnych cenach, w celu dokonania wyboru wykonawcy Zamawiający 

przeprowadzi negocjacje cenowe. 

5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

6. Jedynym kryterium wyboru jest cena: najwyższa cena zakupu. 

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości stanowiącej 10% 

ceny wywoławczej netto składnika w formie wpłaty kwoty na konto bankowe 
Zamawiającego  BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 23 2030 0045 1110 0000 0093 
6420. Wadium należy wnieść w takim terminie,aby jego skuteczność,czyli pojawienie się 

na koncie bankowym Zamawiającego,znalazło się do dnia otwarcia ofert tj. 

do 10.05.2021 r. do godziny 09:00.Do pisemnej oferty należy dołączyć również dowód 

wniesienia wadium.

7.Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń                    

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Miastko. Od wyniku przetargu nie przysługuje 

prawo protestów i odwołań. 
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8. Nabywca zobowiązany jest do dokonania zapłaty za nabyty składnik majątku 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu oferty, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania faktury. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji i zwrotowi.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia w każdym momencie przetargu 

bez podania przyczyny.

10. Sprzedawane środki trwałe można obejrzeć w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ,nr  telefonu 59 857 05 58 lub 506075011.

11. Do ceny oferty , którą kupujący przedstawił w formularzu ofertowym zostanie 

doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

12. Wydanie sprzętu nastąpi do dokonaniu przez nabywcę zapłaty na konto bankowe 

nadleśnictwa podane w fakturze.

Z poważaniem
Janusz Szreder
Nadleśniczy
Podpisano elektronicznie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wykaz sprzętu
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 4 – Wzór umowy sprzedaży
Załącznik nr 5 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Otrzymują:
-a/a

Do wiadomości:
- strona internetowa nadleśnictwa;
- tablica ogłoszeń nadleśnictwa.
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